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Odůvodnění

Obecná část
Touto novelou vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti se  upravují některá ustanovení, jejichž výklad byl sporný a doplňují se jednotlivá ustanovení s ohledem na zabezpečení ochrany zdraví dětí při provozu zotavovacích akcí.
Upravují se požadavky vyplývající ze specifiky stravování při zotavovacích akcích, konkretizují se požadavky na zázemí pro zajištění osobní hygieny. Podmínky pro zásobování pitnou vodou se upravují do souladu s dalšími prováděcími předpisy a vymezují se minimální požadavky na množství pitné vody nutné pro pořádání akce. 
Navrhovaná úprava zajistí plnou slučitelnost se směrnicemi Evropské unie, neboť odpovídá požadavkům vydaným pro oblast pitných vod, vod ke koupání a podpůrně stravovacích služeb. 
Návrh úpravy nepřináší nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.

Zvláštní část
K bodu 1
Jsou upřesněny požadavky uvedené v zákoně č. 274/2003 Sb., kterým se kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví.
K bodu 2
Zajištění sucha pro spánek a uložení osobních věcí je základní podmínkou a způsob, jak zabránit ohrožení dětí na zdraví při nepříznivém počasí. Není zde rozhodující doba trvání akce.
Upřesněny jsou  požadavky na vybavení zázemí pro stravování z důvodu vytvoření předpokladů pro zajištění základních hygienických požadavků pro zajištění stravovacích služeb.
Upřesněny jsou rovněž požadavky na vybavení zázemí pro zajištění osobní hygieny tak, aby odpovídaly minimálním požadavkům stanovených předpisy pro tato zařízení. Vypuštěn byl požadavky na zajištění denního umývání dětí přímo ve vodoteči, která odpovídá hygienickým limitům ukazatelů jakosti vody ke koupání. K vypuštění tohoto požadavku vede nereálnost jeho zajištění, neboť kvalita vody ve vodotečích se může měnit jak podle místa, tak podle momentálního počasí. Je na zodpovědnosti vedoucích, aby zajistili nezávadnost a vhodnost vody k mytí.
K bodu 3
Upřesněny jsou požadavky na prostorové zázemí pro ubytování dětí tak, aby měly zajištěno řádné uložení osobních věcí a dostatečný prostor pro možnost klidného spánku a možnost odchodu na hygienické zařízení v průběhu noci bez rušení, obtěžování a buzení ostatních spolubydlících. 

K bodům 4 – 7
Požadavky na bezpečnost dětí při používání patrových lůžek jsou vyjádřeny v souladu s požadavky ČSN EN 747-1.
Upřesněny jsou požadavky na zajištění řádného zabezpečení protiepidemických opatření z důvodu ochrany zdraví dětí. 
Jsou upřesněny požadavky na zajištění prostor a vybavení tábora tak, aby odpovídalo tomu, že jej využívají děti a nebyly nepříznivými podmínkami ohroženy na zdraví.
K bodům 8 - 10
Jsou dány požadavky na minimální množství pitné vody pro zajištění odpovídajícího množství nezávadné pitné vody pro přípravu pokrmů, zajištění pitného režimu a základní osobní hygieny. V textu uvedené minimální množství vody je odvozeno od podobných ukazatelů stanovených pro vojáky v nouzových podmínkách. 
Je napraven rozpor mezi textem vyhlášky a odkazem na § 2 písm. b) vyhlášky č. 376/2000 Sb., k pitné vodě, kde je definováno mimo jiné, že individuální zásobování je možné maximálně při počtu 50 osob.
Je zjednodušen text vyhlášky pro jeho lepší srozumitelnost.
K bodům 11 - 13
Ke změně textu dochází z důvodu umožnit dětem podílet se na přípravě stravy ve všech typech malých táborů.
Je upřesněno číslo přílohy vzhledem k tomu, že k původní jedné příloze přibývají další tři. 
Je zapracováno upozornění na to, že děti by se měly koupat pouze na místech ke koupání určených.
K bodu 14
Dochází k upřesnění terminologie v jednotlivých písmenech přílohy č. 1 podle vyhlášky pro stravování.
K článku II
Navržené datum účinnosti vyhlášky se stanoví s ohledem na účinnost zákona č. 274/2003 Sb., kterým mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví.


